Fauna în Parcul Național Piatra Craiului
În zona Zărneștiului întâlnim o faună specifică de origine central-europeană: cerbul, căprioara,
ursul, porcul mistreț, veverița, jderul, râsul, gaița, cocoșul de munte; cea de origine alpină: capra
neagră, brumărița, cinteza alpină și arctică: plononia, fluturele erebica epiphron, ș.a.
Fauna zonei localității Zărnești o putem grupa după cum urmează:
 Zona montană (alpină și a pădurilor)
 Zona pădurilor și dealurilor de câmpie depresionară.
În zona alpină a Pietrei Craiului, datorită condițiilor aspre, întâlnim capra neagră. Caprele negre
trăiesc în mici cârduri, iar iarna coboară până la limita pădurilor, după hrană
Dintre păsări întâlnim cinteza alpină, fisa alpină, zăganul, acvila de piatră și mierla de piatră.
Uneori, ajung în zona alpină, deși trăiesc la altitudini mai mici: cocoșul de munte, cocoșul de
mesteacăn, pitulicea, mierla gulerată.
Pe stâncile golașe întâlnim vipera comună, șopârla de munte, tritonul. Dintre fluturi întâlnim:
Ansitis Simpliciata, Erebis Iappona, ș.a.
În zona pădurilor montane întâlnim: cerbul, ursul, căpriorul, mistrețul, râsul, vulpea, veverița.
Păsările au numeroși reprezentanți. Cocoșul de munte, cocoșul de mesteacăn, ciocănitoarea,
ierunca, acvila de munte, șorecarul, buha, huhurezul, mierla, pițigoiul de munte.
Tot în această zonă întâlnim: viezurele, ursul brun, cerbul, veverița, jderul de pădure, mistrețul.
În zona pădurilor și dealurilor de câmpie depresionară, zonă de interferență a faunei de munte și
stepă și silvo-stepă, întâlnim o faună foarte variată. Dintre păsări întâlnim: mierla, sturzul
cântător, ciocârlia, gaița, cucul, ciocănitoarea.
Reptilele au și ele reprezentați: gușterul, șopârla de câmp.
Fauna ihtiologică prezentă în apele de munte își au reprezentantul specific prin păstrăv. Alături
de acesta mai apare zglăvoaca, boișteanul, iar în aval de Zărnești, mai apare lipanul.

Lista speciilor de pești, amfibieni și reptile1
Fam. Cyprinidae
Phoxinus phoxinus – boișteanul
Orthrias barbatulus
Fam. Cotidae
Cottus gobio – zglăvoaca
Fam. Salmonidae
Salmo trutta fario – păstrăvul
Fam. Salamandridae
Salamandra salamandra – salamandra
Triturus alpestris – tritonul alpin
Triturus montandoni – tritonul de munte
Triturus cristatus – tritonul de creastă
Triturus vulgaris – triton
Fam. Discoglossidae
Bombina variegate – buhaiul de baltă
Fam. Bufonidae
Bufo bufo – broasca râioasă brună
Fam. Ranidae
Rana temporaria – broasca roșie de munte
Fam. Lacertidae
Lacerta agilis - șopârla de câmp
Lacerta vivipara – gușterul
Podarcis muralis - șopârla de ziduri
Fam. Anguidae
Anguis fragilis – năpârca
Fam. Viperidae
Vipera berus – vipera de munte
Fam. Colubridae
Coronella austriaca - șarpele de alun
Natrix natrix - șarpele de casă
Lista speciilor de păsări2
Fam. Ciconiidae
Ciconia nigra – barza neagră
Ciconia ciconia – barza albă
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Fam. Accipitriformes
Pernis apivorus – viesparul
Milvus migrans – gaia brună
Accipiter gentilis – uliul porumbar
Accipiter nisus – uliul păsărar
Buteo buteo - șorecarul comun
Aquila chrysaetos – acvila de munte
Fam. Falconidae
Falco tinnunculus – vânturelul roșu
Falco subbuteo - șoimul rândunelelor
Falco peregrinus - șoimul călător
Fam. Tetraonidae
Bonasia bonasia – ierunca
Tetrao urogallus – cocoșul de munte
Fam. Phasianidae
Perdix perdix – potârnichea
Coturnix coturnix – prepelița
Fam. Scolopacidae
Actitis hypoleucos – fluierarul de munte
Scolopax rusticola – sitarul de pădure
Fam. Columbidae
Columba oenas – porumbelul de scorbură
Columba palumbus – porumbelul gulerat
Streptopelia decaocto – guguștiucul
Streptopelia turtur – turturica
Fam. Cuculidae
Cuculus canorus – cucul
Fam. Strigidae
Bubo bubo – bufnița
Glaucidium passerinum – ciuvica
Athene noctua – cucuveaua
Strix aluco – huhurezul mic
Strix uralensis – huhurezul mare
Asio otus – ciuful de pădure
Aegolius funereus – minunița
Fam. Apodidae
Apus apus – drepneaua neagră
Apus melba – drepneaua mare
Fam. Upupidae
Upupa epops – pupăza

Fam. Picidae
Jynx torquilla – capântortură
Picus canus – ciocănitoarea sură
Picus viridis – ciocănitoarea verde
Dryocopus martius – ciocănitoarea neagră
Dendrocopos major – ciocănitoarea pestriță mare
Dendrocopos leucotos – ciocănitoarea cu spatele alb
Picoides tridactylus – ciocănitoarea cu trei degete
Fam. Alaudidae
Lullula arborea – ciocârlia de pădure
Alauda arvensis – ciocârlia de câmp
Fam. Hirundinidae
Hirundo rustica – rândunica
Delichon urbica – lăstunul de casă
Fam. Motacillidae
Anthus trivialis – fâsa de pădure
Anthus spinoletta – fâsa de munte
Motacilla cinerea – codobatura de munte
Motacilla alba – codobatura albă
Fam. Cinclidae
Cinclus cinclus – mierla de apă
Fam. Troglodytidae
Troglodytes troglodytes – ochiul boului
Fam. Prunellidae
Prunella modularis – brumărița de pădure
Prunella colaris – brumărița de stâncă
Fam. Turdidae
Eritachus rubecula – măceleandrul
Luscinia megarhynchos - privighetoarea roşcată
Phoenicurus ochruros - codroşul de munte
Phoenicurus phoenicurus - codroşul de pădure
Saxicola rubetra - mărăcinarul mare
Oenanthe oenanthe - pietrarul sur
Monticola saxatilis - mierla de piatră
Turdus torquatus - mierla gulerată
Turdus merula – mierla
Turdus pilaris – cocoșarul
Turdus philomelos - sturzul cântător
Turdus viscivorus - sturzul de vâsc
Fam. Sylviidae

Sylvia curruca - silvia mică
Sylvia communis - silvia cu cap sur
Sylvia borin - silvia de zăvoi
Sylvia atricapilla - sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix - pitulicea sfârâitoare
Phylloscopus collybita - pitulicea mică
Phylloscopus trochilus - pitulicea fluierătoare
Fam. Regulidae
Regulus regulus - auşelul cu cap galben
Regulus ignicapillus - auşelul sprâncenat
Fam. Muscicapidae
Muscicapa striata - muscarul sur
Ficedula parva - muscarul mic
Ficedula albicollis - muscarul gulerat
Fam. Paridae
Aegithalos caudatus - piţigoiul codat
Parus palustris - piţigoiul sur
Parus montanus - piţigoiul de munte
Parus cristatus - piţigoiul moţat
Parus ater - piţigoiul de brădet
Parus caeruleus - piţigoiul albastru
Parus major - piţigoiul mare
Fam. Sittidae
Sitta europaea – scorţarul
Fam. Tichodromadidae
Tichodroma muraria – fluturaşul de stâncă
Fam. Certhidae
Certhia familiaris - cojoaica de pădure
Fam. Oriolidae
Oriolus oriolus – grangurul
Fam. Laniidae
Lanius collurio - sfrânciocul roşiatic
Fam. Corvidae
Garrulus glandarius – gaiţa
Pica pica – coţofana
Nucifraga caryocatactes – alunarul
Corvus monedula – stăncuţa
Corvus frugilegus - cioara de semănătură
Corvus corone cornix - cioara grivă
Corvus corax – corbul

Fam. Sturnidae
Sturnus vulgaris – graurul
Fam. Passeridae
Passer domesticus - vrabia de casă
Passer montanus - vrabia de câmp
Fam. Fringillidae
Fringilla coelebs – cinteza
Serinus serinus – cănăraşul
Carduelis chloris – florintele
Carduelis carduelis – sticletele
Carduelis spinus – scatiul
Carduelis cannabina – câneparul
Loxia curvirostra – forfecuța
Pyrrhula pyrrhula – mugurarul
Coccothraustes coccothraustes – botgrosul
Fam. Emberizidae
Emberiza citronella - presura galbenă
Emberiza cia - presura de munte
Miliaria calandra - presura sură
Lista speciilor de mamifere3
Fam. Erinaceidae
Erinaceus concolor – aricul răsăritean
Fam. Talpidae
Talpa europaea – cârtița
Talpa caeca – cârtița oarbă
Fam. Soricidae
Sorex araneus - chiţcanul comun
Sorex minutus - chiţcanul pitic
Sorex alpinus - chiţcanul de munte
Neomys fodiens - chiţcanul de apă
Neomys anomalus - chiţcanul de mlaştină
Fam. Rinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum - liliacul mare cu nas potcoavă
Rhinolophus hipposideros - liliacul mic cu potcoavă
Rhinolophus euryale - liliacul mediteranean cu potcoavă
Fam. Vespertilionidae
Myotis myotis - liliacul mare cu urechi de şoarece
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Myotis capaccini - liliacul cu degete lungi
Myotis bechsteinii - liliacul lui Bechstein
Myotis mystacinus - liliacul mic, mustăcios
Myotis nattereri - liliacul lui Natterer
Plecotus auritus - liliacul brun urechiat
Vespertilio murinus - liliacul bicolor
Nyctalus noctula - liliacul de amurg
Nyctalus leisleri - liliacul lui Leisler
Pipistrellus pipistrellus - liliacul mic
Pipistrellus (= Hypsugo) pygmaeus - liliacul pitic
Fam. Leporidae
Lepus europaeus - iepurele de câmp
Fam. Sciuridae
Sciurus vulgaris – veveriţa
Fam. Arvicolidae
Clethrionomys glareolus - şoarecele scurmător
Pitymys subterraneus - şoarecele subpământean
Microtus nivalis - şoarecele de zăpadă
Microtus agrestis - şoarecele de pământ
Microtus arvalis - şoarecele de câmp
Fam. Muridae
Rattus norvegicus - şobolanul cenuşiu
Mus musculus - şoarecele de casă
Apodemus agrarius - şobolanul de câmp
Apodemus flavicollis - şoarecele gulerat
Apodemus sylvaticus - şoarecele de pădure
Fam. Gliridae
Dryomys nitedula - pârşul de pădure
Eliomys quercinus - pârşul de stejar
Muscardinus avellanarius - pârşul de alun
Myoxus glis - pârşul mare
Fam. Canidae
Canis lupus – lupul
Vulpes vulpes – vulpea
Fam. Ursidae
Ursus arctos – ursul
Fam. Mustelidae
Martes foina - jderul de copac
Mustela nivalis – nevăstuica
Mustela erminea - hermina

Fam. Felidae
Felis silvestris - pisica sălbatică
Lynx lynx – râsul
Fam. Suidae
Sus scrofa - porcul sălbatic
Fam. Cervidae
Cervus elaphus – cerbul
Capreolus capreolus – căpriorul
Fam. Bovidae
Rupicapra rupicapra - capra neagră

